
 Avionul din carton

 

Avion cu motor, ia-ma si pe mine in zbor!
Supermame si copii, ce-ati zice daca ati putea sa va creati singuri avionul vostru, in care cel mic sa poata sa 
zboare oriunde il duce imaginatia?
Pentru asta, avem nevoie de o cutie de carton care sa acopere cam jumatate din inaltimea copilului, 
foarfeca, lipici, creioane colorate, sarma, un dop de pluta, folie de plastic pentru alimente si banda adeziva.



1. Taiati clapetele libere ale cutiei din partea de sus. Pastrati-le; din doua dintre ele veti confectiona mai  
    apoi elicea, si aripile. – pasii 1, 2 si 3
2. Intoarceti cutia cu partea decupata in jos.
3. Pe fundul cutiei, care este acum sus, desenati si decupati un contur pentru locul prin care copilul isi va  
    scoate capul. Faceti gaura destul de mare pentru a-i putea � usor sa isi strecoare capsorul, dar nu prea  
    larga, astfel incat avionul sa nu ii cada de pe umeri. – pasul 5
4. Desenati pe lateralele cutiei doua patrate, pe care le decupati.  Manutele copilului vor iesi prin spatiile  
    astfel taiate. Pastrati unul dintre patrate pentru parbrizul avionului – pasul 6
5. Desenati inca un dreptunghi in partea din spate a cutiei, avand o latura comuna cu marginea. – pasul 7
6. Taiati atent laturile mari ale dreptunghiului si mijlocul lui, separandu-l astfel in doua patrate. Lasati-le  
    atasate de cutie pe laturile mici, cele mai departate, ca in desenul nostru ajutator. – pasul 8
7. Puneti-va pe colorat avionul! Cat mai frumos si mai vesel! Colorati si clapetele lungi taiate la inceput,  
    din care veti confectiona aripile si clapetele mai mici, din care va rezulta elicea. – pasii 9 si 10
8. Lipiti cu banda adeziva cele doua aripi ale avionului, �xandu-le de corpul cutiei, ca in desenul ajutator.  
    – pasul 11 cu cutia colorata si detaliu de lipire 
9. Faceti elicea avionului imbinand intre ele celelalte doua clapete ale cutiei taiate la inceput si colorate.  
    Ajustati-le marimea si latimea dupa cum vi se pare mai potrivit. – pasul 12
10. Mai tineti minte dreptunghiul decupat pastrat pentru parbriz? E timpul sa il folosim. Taiem in interiorul  
    lui un patrat ceva mai mic, delimitand astfel o margine a parbrizului, apoi lipim cu banda adeziva o      
    bucata de folie de plastic in patratul astfel decupat si colorat. – pasul 13
11. Cum �xam elicea de corpul avionului? Treceti sarma prin dopul de pluta si �xati-l bine la un capat al  
    sarmei. Apoi treceti sarma in continuare prin elicea de carton, lasand dopul de pluta in capat, inaintea  
   elicei. Strapungeti cu celalalt capat al sarmei cutia, atasand astfel elicea la avion si innodati sarma pe  
   dinauntru, sa nu se desfaca. Fixati si parbrizul cu banda adeziva de marginea de sus a avionului, deasupra  
   elicei, astfel incat copilul sa se poata uita prin el atunci cand “zboara”. – pasul 14

Sunteti gata de decolare? Imbarcati-va in avion, ajutandu-l pe cel mic sa “imbrace” silueta de carton si 
luati-va zborul oriunde va duce gandul!

Fara griji pentru mansetutele care s-au murdarit! Lasati-le la sol, in grija lui Tide Absolute.
Tide Absolute. Creativitate cu mansetutele curate.
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